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 Titel   
Mentorer och uppfyllelse av studiemål.  

En specialpedagogisk analys av elevernas berättelser.  

  

English title  

The mentor and attainment of targets in school. An analysis with a special educational 

perspective. 

  

Abstrakt 

Syftet med studien var att analysera hur elever på gymnasiet som är i behov av stöd i någon 

form uppfattar mentorers betydelse för uppfyllelse av studiemål.  Följande frågeställningar 

har undersökts: Hur berättar eleverna om skolans åtgärder?, Hur berättar elevernas om  

stödbehovet?, Hur berättar elevernas om sin relation med mentor?,  Hur berättar eleverna 

om förväntningar på mentor?  

En fenomenologisk ansats antogs där elevernas uppfattningar undersöktes. En kvalitativ 

studie genomfördes bestående av sju intervjuer av elever på gymnasiet på en gymnasieskola i 

södra Sverige.  

Resultatet visar bland annat att kommunikation i skolan inte alltid får förväntad effekt. 

Elevers stödbehov hade oftast inte uppmärksammats av mentor och analysen visar att 

överlämningsrutiner och bristande samverkan mellan olika kommunikativa sammanhang 

får negativa konsekvenser för elevers skolgång.  

Flera positiva relationer med mentor beskrevs där mentor fungerar som en samarbetspartner 

med ett aktivt deltagande i elevernas lärande men en elev beskrev dock en problematisk 

relation med mentor som inte fungerar.  Eleverna hade svårt att beskriva sina förväntningar på 

mentor och eleverna hade i regel uppfattningen att mentorer arbetar på olika sätt med sitt 

mentorsuppdrag. 

 

Nyckelord  

behov av stöd, elever, gymnasiet, mentor, uppfyllelse av studiemål  
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1 Inledning  

I dagens skoldebatt diskuteras likvärdighet ofta och hur det saknas i den svenska skolan. En 

rapport från Skolinspektionen visar att det till exempel finns stora skillnader mellan 

gymnasieskolor när det gäller att anpassa undervisningen till enskilda elever. Personalens 

engagemang i elevernas utbildning och vilka förväntningar de har på eleverna skiljer sig 

också åt och därför finns det inte förutsättningar för en likvärdig utbildning 

(Skolinspektionen, 2009).   

 

I rapporten Villkor och förutsättningar för delaktighet, kommunikation och lärande i 

gymnasieskolan (Ahlberg, 2010) menar författarna att vara mentor innebär förutom sin egen 

undervisning att man som mentor ska stödja sina mentorselevers hela skolgång och utveckling 

i alla ämnen. De menar att mentorerna ska utföra ett arbete där många fler kompetenser utöver 

ämneskunskaper krävs. Detta arbete innebär att man som mentor ska hålla i utvecklingssamtal 

minst en gång per termin, hålla kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, rapportera 

frånvaro, förmedla information etc. Alltså ska mentor utföra en mängd uppgifter samtidigt 

som det inte finns beskrivet som ett uppdrag i styrdokumenten. En del skolor har börjat införa 

en ny typ av mentorskap; heltidsmentorer där skolpersonal arbetar enbart som mentorer och 

undervisar inte. (se t.ex Hedman, 2017, Andersson, 2017).  

  

Skolinspektionen (2009) skriver i sin rapport att för att kunna möta eleverna i deras 

studiesituation kräver det att det finns både ett kollektiv och ett individuellt ansvar från de 

vuxna i skolan. Vissa av de skolorna som undersöktes saknade samverkan mellan olika  

yrkesgrupper. Hanteringen av elevärenden kännetecknades av att ärenden lämnades över i 

flera led istället för att varje vuxen tar ansvar för en elev. Man kunde se exempel på hur 

elevärenden lämnades över från lärare till mentor, från mentor till elevvård, från elevvården 

till studie- och yrkesvägledningen och sedan till rektor.  

 

Skolverket konstaterar i rapporten Risk för IG att resultaten pekar på lärarens betydelse för 

elevernas skolprestation. Det handlar om skolans förmåga att anpassa undervisningen 

individuellt efter behov, att ta ansvar för att elever i behov av stöd får det, och om goda 
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relationer mellan lärare och elever där mentorskapet ingår som en viktig del. Resultatet i 

rapporten pekar dock på att det inte alltid fungerar så bra (Skolverket, 2010).  

 

Skolverket ser i en kunskapsöversikt över senare års forskning och utvärdering av 

studieavbrott och stödinsatser att många elever som hoppar av sina gymnasiestudier var 

mycket ensamma i att fatta beslut. Inspektion och undersökningar har visat att det finns brister 

i skolornas arbete med att utreda stödbehov, skriva åtgärdsprogram och att följa upp de 

åtgärder som satts in. Man menar att stödtraditionen är svag i allmänhet på gymnasiet och att 

det finns skillnader mellan olika program. Intervjuer med elever som har hoppat av sin 

gymnasieutbildning har visat att de har haft få kontakter med vuxna, fått stöd för sent, fått 

stöd som inte passat deras behov eller inte fått något stöd alls. Många av dessa elever som 

hoppat av säger att om de hade fått mer stöd hade detta kunnat förhindra avhopp (Skolverket, 

2008).  Hade en bra relation med mentor kunnat förhindra avhopp?  

 

Denna studie visar att det finns väldigt olika tolkningar om vad som ingår i ett 

mentorsuppdrag. Det innebär brister i likvärdighet och detta torde få konsekvenser för 

elevernas skolsituation och lärande. Kan det finnas ett samband mellan mentorsuppdraget och 

hur stödet organiseras runt en elev? Frågor dyker upp som vad är mentors roll i elevernas 

lärande och skolsituation? Hur ser eleverna på rollen som mentor och vad är deras 

förväntningar och behov?  Utifrån detta är denna studie intresserad av att undersöka hur 

elever uppfattar mentorers arbete och dess påverkan på deras studiesituation. 

 

2 Syfte och frågeställning  

 Syftet med studien är att analysera uppfattningar av elever på gymnasiet som är i behov av 

stöd i någon form om mentorers betydelse för uppfyllelse av studiemål.  

Studiens frågeställningar är:  

– Hur berättar eleverna om skolans åtgärder?  

– Hur berättar elevernas om stödbehovet?  
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– Hur berättar elevernas om sin relation med mentor?  

– Hur berättar eleverna om förväntningar på mentor?  

  

3 Tidigare forskning  

I nedanstående avsnitt redogör jag för forskning med avseende på mentorsuppdraget, 

kommunikativa sammanhang i skolan, uppfattningar om elevvård, effekten av mentorskap, 

elevröster kring bemötande, studieframgång, lärares kompetens-diagnoser, skolövergångar, 

inkludering, barn i behov av särskilt stöd, elevhälsa och psykisk ohälsa hos unga hur elever 

vill bli bemötta och specialpedagogik. Detta utgör en bakgrund för min analys och samtidigt 

ett material som jag har kunnat jämföra mina resultat med och dra paralleller med. En del 

forskning kan ses som närliggande forskning om mentorer där den allmänna lärarrollen har 

studerats. Med hjälp av detta kommer jag att undersöka gymnasieelevers berättelser av hur 

deras mentor påverkar deras lärandesituation.  

 

3.1 Mentorsuppdrag i skolan  

I Nordevalls studie (2011) analyseras, kartläggs och beskrivs lärarens uppdrag som mentor när 

det gäller innehåll och funktion. I studien har Nordevall använt sig av deltagande observation, 

intervjuer och samtal som metod. Resultatet visade bland annat att i de fall där mentorskapet 

fungerade bra så verkar det som om mentorn har en unik position för att kunna överblicka 

skolsituationen för sina mentorselever. I två av de klasser som studerades var 

lärandesituationen problematisk för både elever individuellt och klassen som helhet och 

studien visar att mentorn kunde vända runt situationen.  Studien uppmärksammar också en del 

kritiska aspekter; mentorernas samarbete med andra lärare och arbetslag kring elever i behov 

av särskilt stöd var inte utvecklat, styrning och utformning av mentorsuppdraget är upp till 

varje mentor, brist på tid för uppdraget, ingen utbildning för uppdraget och en brist på 

likvärdigt bemötande av eleverna.  

 

Nordevall genomförde också ett projekt i mitten av 1990-talet där lärare fick i uppdrag att 

möta en av sina elever som upplevde motgångar i sina studier enskilt 20 min per vecka och 
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prata igenom studiesituationen; veckan som gått och kommande vecka. Läraren fungerade 

som en sorts studiestödjare. Några av dessa lärare fann tid för detta uppdrag inom sin arbetstid 

och studiestödjare infördes som en form av möjligt stöd på skolan. Vid utvärderingen av 

denna stödform uppmärksammades att de elever som hade haft en studiestödjare tycktes bli 

mer involverade i sin studiesituation.Nordevall såg beröringspunkter mellan 

klassföreståndarskap och studiestödjarskap. Hon fann att det verkade som uppdraget som 

klassföreståndare utfördes på olika sätt och att detta hade ett samband mellan vilket stöd som 

organiserades. Hur klassföreståndaren utförde uppdraget verkade ibland ha betydelse för 

vilket stöd som behövdes för elever som hade problem i sin studiesituation. Detta gav henne 

en insikt om att det kunde finnas ett samband mellan mentorskap och hur man organiserar 

enskilda elevers studiesituation (Nordevall, 2011).  

 

3.2 Kommunikativa sammanhang i skolan 

 Möllås (2009) beskriver samspel och handlingar inom olika kommunikativa sammanhang 

som utgör den dagliga skolpraktiken.  Hon beskriver hur detta kan ta sig i uttryck i 

inkluderings och exkluderingsprocesser under ungdomars gymnasieutbildning. Möllås har 

följt elva fallstudieelever under tre år på gymnasiet. Resultatet visar att gymnasieskolan är 

komplex där kommunikation och handlingar inte alltid får den effekt man förväntar sig. 

Formella sammanhang som ska ha en förebyggande och stödjande funktion; 

elevvårdsteammöten, överlämnings och klasskonferenser visar sig ha en begränsad betydelse 

för eleverna i studien. Väntan på stödinsatser och bristande samverkan mellan olika 

kommunikativa sammanhang får negativa konsekvenser för eleverna. Den egna delaktigheten 

i den egna lärandeprocessen verkar vara en avgörande faktor för elever som det går bra för. 

Detta ställer krav på återkommande samtal och uppföljning där undervisande lärare och 

framförallt mentor har en central roll.  

 

3.3 Mentorsstöd 

Rose och Doveston genomförde en studie där elevers upplevelse av att ha stöd från en mentor 

undersöktes (2008).  Det har blivit vanligt i England att man använder ”Learning mentors” 

(s.145) för att kunna ge mer stöd till de elever som upplever hinder för lärande. Termen  
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”Learning Mentor” som används i Storbritannien syftar på avlönad personal som inte 

undervisar men som arbetar med elever för att hjälpa dem med svårigheter i 

lärandesituationen. I studien ingick ett antal skolor inom en och samma kommun. ”Learning 

mentors” användes under en period av 2 år. Elever som ansågs underprestera eller som hade 

sociala svårigheter fick en mentor tilldelat till sig som arbetade med dem för att de skulle få 

självförtroende i skolan med fokus på att prestera bättre och att utveckla positiva attityder för 

lärande.  Sammanfattningsvis indikerade studien att ”Learning mentors” hade en viktig roll i 

elevernas liv. Eleverna upplevde bl.a. att mentorerna kunde hjälpa dem att förstå hur känslor 

och reaktioner bidrar till skapande av hinder, underlätta reflexionsprocessen genom att hjälpa 

dem att dela sin upplevelse med andra eller utgöra en ”safe haven” (s.146) i skolmiljön. 

Eleverna som intervjuades var generellt positiva till mentorernas roll och den påverkan de 

hade på deras liv. Speciellt så tyckte de att det personliga förhållandet till mentorn hade hjälpt 

dem med att öka sitt självförtroende och sin förmåga att hantera stressen i skolan.  

  

3.4 Elevers och mentorers uppfattning om den dagliga elevvården 

Björndahl (1984) gjorde en studie där uppfattningar av elever och mentorer 

(klassföreståndare)1 om den dagliga elevvården i högstadiet studerades och hur den kommer 

till uttryck i handling. Elever och lärare fick svara på enkäter. Björndahl fann fem grupper av 

handlingar som klassföreståndare använde sig av; samtal, fysisk närvaro, kontroll, att vara ett 

redskap för elever samt utnyttjande av undervisningen till elevvårdsfrågor. Samtalet är det 

absolut vanligast handlingen i elevhälsoarbete. Samtalen har olika innehåll och  struktur men 

många lärare uppger att de frågar ut eleverna. Det kan gälla sen ankomst, skolk och oro i 

klassrummet. I några fall är detta samtal en början på ett fortsatt elevhälsoarbete. Björndahl 

menar att det i lärargruppen hon har undersökt finns det en övertro på betydelsen av det talade 

ordet. Samtal är den vanligaste pedagogiska handlingen i skolan. Många lärare talade också 

om att de ”ställer upp” om eleverna har problem av något slag eller behöver deras hjälp. 

Denna handling verkade styras av elevernas behov, krav och önskningar. Mentorn blir på så 

sätt ett redskap för eleverna (Björndahl, 1984).  

 

                                                 
1 I äldre texter benämns mentor ofta klassföreståndare 
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3.5 Effekten av mentorskap 

Converse och Linguaris/Kraft undersökte i en studie 2009 inverkan av skolbaserade 

mentorprogram för elever som är i riskzonen. Studien pågick i 18 veckor och effekten av 

mentorskapet analyserades utifrån hur många gånger eleverna fick gå till rektorns kontor, 

närvaro och attityder till skolan. Mentors intervjusvar och logganteckningar analyserades för 

att se tema för mentorskapet.”Viewed positively” mentorer var sådana vars intervjusvar och 

loggböcker mestadels innehöll positiva kommentarer och ”questioned impact” mentorer var 

sådana vars loggböcker och intervjusvar främst innehöll negativa kommentarer eller frågande 

kommentarer. Sedan jämfördes mentorseleverna till ”viewed positively” mentorer och 

”questioned impact” mentorer med avseende hur ofta de fick gå till rektorns kontor och 

närvaro. Mentorerna jämfördes med avseende på mentorsträffarnas utförande. Antalet besök 

hos rektorns kontor minskade signifikant för elever som hade mentorer. Studien visade också 

signifikanta förändringar i attityder till sig själv, klasskompisar, lärare och annan 

skolpersonal. Analyser av mentorernas loggböcker visar att en del mentorer hade en mer 

positiv upplevelse än andra. Mentorer som såg positivt på sina erfarenheter träffade sina 

mentorselever mer konsekvent än de andra mentorerna. Resultatet av den här studien stödjer 

åsikterna av många forskare att aktivt lyssnande och aktiviteter som har initierats av 

mentorselever är indikatorer på en framgångsrik mentorsrelation. Det antyder att en mer 

flexibel, träff initierad av mentorseleven där mentorn spelar rollen av handledare och aktiv 

lyssnare är mer trolig att leda till en framgångsrik mentorsrelation än en likriktad mentorstyrd 

träff mellan elev och mentor (Converse & Lignugaris/Kraft, 2009).  

 

3.6 Elevröster kring bemötande 

Bergmark (2008) utförde en studie där syftet var att undersöka elevers röster med avseende på 

hur de ville och inte ville bli behandlade av andra människor. Empirin bestod av skrivna svar 

av elever i årskurs 7 och 8. Bergmark identifierade fyra teman; sträva efter ömsesidig 

förståelse, att bli accepterad för den man är, söka ärlighet och sanning och bli bekräftad, att bli 

sedd och uppmuntrad. Under temat att sträva efter en ömsesidig förståelse så värdesatte 

eleverna ett förhållande där båda parter kändes sammankopplade av en ömsesidig förståelse. 

Som ett tecken på detta så uppskattade eleverna små, enkla vänliga handlingar, som 

tillexempel ett vänligt ord eller en klapp på axeln. Eleverna ville att andra människor skulle 

hjälpa, stödja och skydda dem. Bergmark menar att en omfattande förståelse för dessa teman 
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kan förbättra skolpraktiken. Trots att några lärare tror att deras undervisning kan tas för given 

så berättade eleverna att de inte blev behandlade med respekt, inte kände sig uppskattade och 

inte blev bekräftade av kamrater och lärare. Detta understryker det viktiga i att arbeta för en 

mer respektfull skola (Bergmark, 2008).  

  

Randolph and Johnson (2008) menar att det de senaste åren har blivit ökad uppmärksamhet på 

skyddsfaktorer som bidrar till positiva utfall för ungdomar. Ett särskilt intresse har riktats mot 

positiva effekter av stöd från vuxna utanför familjen. Dessa vuxna ger handledning och 

uppmuntran i form av mentorskap. Mentorskap definieras som ett förhållande mellan en äldre, 

mer erfaren vuxen och en yngre skyddsling utan släktband-ett förhållande där den vuxne 

erbjuder handledning och uppmuntran som ska utveckla kompetens och karaktär hos 

skyddslingen (Rhodes, 2002). Mentorsrelationer kan uppstå informellt eller genom 

strukturerade program. I formella mentorsprogram är vuxna matchade med ungdomar i 

samhällsarbete eller i skolmiljö för att förstärka positiv utveckling hos ungdomar genom ett 

stödjande förhållande. Resultaten visar i stort att ett deltagande i ett skolbaserat program har 

ett positivt pro-socialt utfall för ungdomar i riskzonen (Randolph & Johnson, 2008).  

 

3.7 Studieframgång 

Wallace (2008) har i sin studie beskrivit lärares utveckling av ”rich mentoring relationships” 

som den effektivaste faktorn när det gäller för elever att lära effektivt. Hon beskriver hur 

lärarna fungerar som samarbetspartners och tar en aktiv del i elevers lärande, erbjuder sin 

egna personliga kunskap och löser problem tillsammans med eleven (Wallace, 2008).  

Johnson (2008) har beskrivet hur mentorers förhållande till studenter ser ut i högre utbildning 

och han menar att vissa av dessa funktioner speciellt främjar ömsesidighet och mentors 

påverkan. Dessa funktioner innefattar uppmuntran, affirmation, information, självutlämnande, 

rådgivning, skydd och kollegialitet. Studenter anser oftast i undersökningar att uppmuntran är 

en av en mentors viktigaste funktioner. Mentor bekräftar studentens styrkor och potential att 

utvecklas. Mentorer bidrar ofta med information om framtida karriärutgångar. En viss del av 

självutlämnande från mentors sida kan stärka studentens självförtroende men mentorn får vara 

försiktig i att komma allt för nära studenten. Hjälpsamma mentorer är aktiva lyssnare som 

hjälper till i beslut inom utbildning och karriär (Johnson, 2008).  Den mest kraftfulla men 
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omdiskuterande funktionen är skydd. Mentor skyddar sin elev mot hot från olika håll utan att 

kränka studentens integritet. En utmärkande funktion av effektivt mentorskap är en känsla av 

kollegialitet mellan lärare och student (Johnson, 2008).   

 

Hattie (2008) fann i sin metastudie över hur elever lyckas bäst med sina studier att de mest 

kritiska aspekterna som läraren tillför är kvalitén på undervisningen och hur relationen mellan 

lärare och elev ser ut. Han menar att det är lärare som använder speciella 

undervisningsmetoder, har höga förväntningar på alla elever och lärare som har skapat 

positiva lärare-elev relationer som har störst påverkan på elevers studieframgångar. Hattie 

menar att kraften av positiva relationer mellan lärare och elev är nödvändig för att lärande ska 

kunna ske. Denna relation innebär att läraren visar att läraren bryr sig om elevens 

lärandesituation, kan ta deras perspektiv, kommunicera det tillbaka till dem så att de får 

värdefull återkoppling för att utvärdera sig själv, känna sig trygg och lära sig att förstå andra 

och kunskapsinnehållet med samma intresse och delaktighet (Hattie, 2008).  

 

3.8 Lärares kompetens-diagnoser  

 Zetterqvist-Nelson (2000) analyserade intervjuer i sin avhandling och det visade det sig att 

lärarnas sätt att tala om sina elever med diagnoser skilde sig åt på flera sätt. Det gick att 

urskilja två olika sätt; vissa lärare pratade om diagnosen i positiva termer och ansågs därmed 

värdefull för både eleven och de själva som lärare och andra lärare hade en mer avvaktande 

inställning till diagnosen, vad gäller dess potential att förklara och förstå den specifika elevens 

skriftspråkliga prestationer. I det senare fallet hade lärarna också alternativa 

förklaringsmodeller till att den specifika eleven uppvisar hinder i sitt lärande av skriftspråket. 

Lärarna hade alltså två skilda sätt att prata om och resonera kring diagnosen (Zetterqvist–

Nelson, 2000).  
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3.9 Skolövergångar  

Andersson, Jacobs, Schramm and Splittgerber (2000) har undersökt varför skolövergångar är 

problematiska för elever. De menar att enkelt uttryckt så stör skolövergångar kontinuiteten i 

livet. Det finns två typer av institutionella övergångar; organisatoriska och sociala. De 

organisatoriska övergångarna innebär avbrott och förändringar i fråga om skolstorlek, ämne, 

nivågruppering, kunskapskrav, förväntningar av lärare och elevers självständighet. Den 

sociala övergången innebär förändringar i elevsammansättning, relationer med lärare och 

känsla av tillhörighet (Andersson, Jacobs, Schramm och Splittgerber, 2000). I skolövergångar 

för ungdomar med funktionsnedsättningar finns det ett extra stort behov av en framtida plan 

menar Wehman och Targett (2011). Planen kan vara utformad som en övergångs IEP.  

Ahtolaa et. al. (2011) fann i sin studie kring skolövergångar att samarbete kring läroplanen 

och att skriven dokumentation skickas över vid en skolövergång var de bästa förutsägelserna 

om ett barns kunskaper (Ahtolaa et. al., 2011).  

 

3.10 Inkludering  

 Nilholm (2006) menar att det inte har varit lätt att skapa en skola för alla. Skolan har 

historiskt sett skapat olika lösningar; tillexempel specialklasser, avstängningar, specialkurser, 

specialkurser, kliniker och särskolor. Samtidigt har det funnits visioner om att man skulle 

kunna ha en skola för alla där alla elever har rätt att vara delaktiga i gemensamma aktiviteter. 

Enligt Haug (2004) handlar inkluderingsprocesser om att ha rätt till ett deltagande i det 

sociala livet i skolan, ett deltagande utifrån elevens egna förutsättningar och att få göra sin 

röst hörd samt att ges en verklig möjlighet att påverka sin utbildning och att kunna få ett 

socialt och kunskapsmässigt utbyte av den. I västvärlden visar forskningen dock på en ny våg 

av elever som särbehandlas och utesluts från den ordinarie undervisningen. Det handlar om 

elever som beskrivs ha emotionella och beteendemässiga svårigheter. Till stor del har 

eleverna neuropsykiatriska diagnoser (Slee, 2014).  
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3.11 Barn i behov av särskilt stöd   

 Björk-Åkesson (2009) beskriver specialpedagogiken som ett kunskapsfält som grundar sig på 

olika perspektiv och ansatser och att området är relaterat till andra kunskapsområden. Hon 

anser att det finns en svårighet att definiera specialpedagogik och svårigheten ligger bland 

annat i relationen mellan specialpedagogik och pedagogik.  

Ytterligare en svårighet ligger också i avgränsningen vad som utgör grunden för benämningen 

av att vara i behov av särskilt stöd. Kategorisering riskerar enligt Björk-Åkesson att leda till 

en förstärkning av det som ses som avvikande.  

Enligt Palla (2009) är barn i behov av särskilt stöd ingen enhetlig grupp. Barn kan av olika 

skäl och med varierande intensitet behöva olika typer av stöd. Likaväl kan stödet vara av en 

mer varaktig karaktär eller ske under en mer begränsad period.  Hon menar vidare att stödet 

kopplas till såväl individ-, som grupp- eller organisationsnivå (Palla, 2009).  

 

3.12 Elevhälsa och psykisk ohälsa bland unga  

 Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat under 2000-talet (Socialstyrelsen, 2013). Orsakerna 

till den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar har inte kunnat fastställas men flera studier 

konstaterar att skolan och dess arbetsmiljö har stor betydelse för ungas hälsa (se t.ex. Gådin & 

Hammarström, 2003; Poland, m.fl., 2005). Den fysiska och den psykiska skolmiljön, 

skolprestationer och arbetsbelastning lyfts fram som viktiga faktorer för elevers ohälsa. I en 

studie från Folkhälsoinstitutet menar Ogden (2006) att unga säger att skolan står för fler 

hinder än positiva bidrag till deras psykiska hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar och 

det har skett samtidigt med att skolans hälsofrämjande arbete efterfrågas allt mer. Skolan lyfts 

fram som en plats där personal och skolhälsovård har i uppdrag att hantera och förebygga de 

fysiska, psykiska och emotionella svårigheter som eleverna kan utveckla eller ha. Detta sker 

framförallt genom generella insatser som riktas mot alla elever och specifikt mot flickor som 

antas vara en särskild riskgrupp (Gunnarsson, 2015).  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

4.1 Fenomenologisk ansats  

 Shütz (1999) menar att all kunskap vi har om världen i det vardagliga och i det vetenskapliga 

tänkandet innefattar att vi gör konstruktioner när vi tänker. Med det menas en uppsättning 

generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar som är specifika för de olika nivåerna i 

tänkandet. Det finns egentligen inget som rena, enkla fakta. All fakta är redan utvald från en 

universell kontext genom våra aktiviteter i vårt medvetande. Det betyder att vi alltid har att 

göra med tolkade fakta. Detta betyder att vi endast kan uppfatta vissa aspekter av verkligheten 

nämligen det som är relevant för oss i vår fortsatta livsaktivitet eller med avseende på en 

uppsättning procedurregler i tänkandet (Shutz, 1999).  

 

Jag antar därmed en fenomenologisk ansats eftersom jag i min studie velat få 

intervjupersonerna att komma i kontakt med sina erfarenheter och formulera dessa i ord.   

”Vardagsmänniskan griper sig an livsvärlden medan forskaren försöker begripa den. Så enkelt 

tror jag man kan uttrycka skillnaden mellan ett levt och ett vetenskapligt perspektiv på tillvaron” 

(Lindgren i Starrin och Svensson (red), s.91, 1994). Lindgren menar vidare att om man ska 

arbeta utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kräver det att forskaren ska närma sig sitt 

forskningsobjekt med ”klarvaken uppmärksamhet som är medveten om alla förutfattade 

meningar och erfarenheter om denna” (Lindgren i Starrin och Svensson (red), s.91, 1994).  

Den fenomenologiska metoden kallas ibland för Epoché ”bracketing” eller den  

”transcendentala reduktionen” ” (Lindgren i Starrin och Svensson (red), s.91, 1994). Epoché 

betyder att man avstår från att göra något sorts omdöme och det är en sorts metodologisk 

attityd som forskaren intar mot det fenomen som ska studeras.  Fenomenets essentiella 

egenskaper ska beskrivas så noggrant och objektivt som möjligt. Man ska som forskare sätta 

sina förutfattade meningar åt sidan och man bör medvetandegöra sina egna förkunskaper, 

referensramar och förutfattade meningar.    
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4.2 Relationellt och punktuellt perspektiv inom specialpedagogik  

Nilholm (2005) menar att forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två olika 

grundläggande perspektiv.  Ett mer traditionellt, individualistiskt perspektiv som har sina 

rötter i medicin och psykologi och ett alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers 

betydelse för skolproblem (Nilholm, 2005).  

 

Von Wright (2002) har beskrivit det relationella perspektivet och hon menar att det tar sin 

utgångspunkt i att fenomen har minst två sidor. Då vi vill förstå oss på en annan människa kan 

vi inte behandla denna som en isolerad sluten varelse, utan vi förstår henne i relation till det 

aktuella sammanhanget hon befinner sig i. Det punktuella perspektivet intresserar sig däremot 

för förmågor och egenskaper hos individen och i andra hand för hur detta visar sig i 

handlingar. I det punktuella perspektivet förstås människan som en i princip fristående 

varelse. En människas personlighet och anlag uppfattas som förankrade i hennes inre och 

enskilda individers problem kan förstås utan direkt hänsyn till det sammanhang de lever i. En 

följd av detta att då vi exempelvis försöker att hjälpa en elev i behov av särskilt stöd vill vi 

börja med att bestämma problemets art med fokus på eleven. Det kan handla om att försöka 

hitta bakomliggande orsaker och förklaringar till elevens beteenden, eller kanske att utföra 

vissa tester. Punktuella egenskaper tillhör en viss individ och är tidsbestämda. Det är 

emellertid viktigt att minnas att det punktuella perspektivet inte behöver vara ointresserat av 

relationer, tvärtom kan man gärna intressera sig för och eftersträva relationer, exempelvis 

genom att betona betydelsen av samtal och interaktion (Von Wright, 2002).   

 Med en punktuell blick kan elevvårdaren intressera sig för bestämda delar. En konsekvens av 

det punktuella perspektivet blir att elevvårdsteam kan ta itu med en elevs skolsvårigheter utan 

att eleven själv behöver vara delaktig i den process som föregår åtgärdsprogrammet. Von 

Wright menar att ett punktuellt perspektiv varken i undervisningen eller i vården öppnar för 

kommunikativa möjligheter som ett relationellt perspektiv gör. I ett punktuellt perspektiv blir 

den enskilda eleven som kroppslig person, ovidkommande, helt enkelt ointressant.  

Relationella fenomen är inte tidsbegränsade och de omfattar (minst) tvåsidiga beskrivningar, 

där den ena sidan förstås genom beskrivningen av den andra. Frågor och problem hanteras 

som fenomen snarare än som enskilda händelser, beteenden eller egenskaper knutna till 

individer. Kortfattat kan man säga att i ett relationellt perspektiv är jag inte dyslektiker men 
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jag har dyslexi – ett fenomen som framträder tydligare i vissa situationer än i andra (Von 

Wright, 2002).  

 

5 Metod  

 5.1 Kvalitativ metod  

 Bryman & Burgess (1999) menar att det inte är så enkelt att definiera vad kvalitativ forskning 

är och inte är trots att det publicerats otaliga skrifter sedan 1970-talet. (Bryman & Burgess 

1999). Man menar att kvalitativ forskning rymmer flera olika olikartade metoder som 

tillexempel kvalitativ intervju, fokusgrupper, diskurs och samtalsanalys. Ett annat skäl till att 

det kan vara svårt att definiera vad kvalitativ forskning är att koppling mellan teori och 

praktik är mer mångtydig än när det gäller kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning brukar 

dock stå för ett synsätt där teori och kategorisering härrör från analysen och insamlingen av 

data.  

 

 Bryman har beskrivit de viktigaste stegen i kvalitativ forskning (2002, s.346); 1. generella 

frågeställningar, 2.val av relevanta platser och undersökningspersoner, 3. Insamling av data,  

4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, 5a Specificering av 

frågeställningarna, 5b Insamling av ytterligare data och rapport och resultat och slutsatser.  

De flesta kvalitativa forskarna lägger i skrifterna om sitt arbete tyngd på att behandla teori 

som något som uppkommer ur data. Vissa forskare menar dock att kvalitativa data kan ha en 

viktig roll även vid prövningen av teori. En stor del av den kvalitativa forskningen prövar 

dock teori under forskningens gång (Bryman, 2002). 

 

För de flesta kvalitativt inriktade forskare är inte formulering av mått på begreppen man 

använder någon viktig faktor men begreppen i sig är viktiga för kvalitativa studier. Blumer 

(1954) menar att begreppen ska tillämpas så att de ger forskaren en allmän bild av det man 

letar efter. Begreppen utgör ett redskap då forskaren ska upptäcka de många olika former som 

de företeelser begreppen stå för kan anta (Bryman, 2002).   

 



 

18 

 

Intervjuer är troligen den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Bryman menar att 

det är flexibiliteten som gör intervjun så attraktiv (Bryman, 2002). Etnografin kräver en längre 

tids deltagande observation av forskaren som ofta innefattar frånvaro från familj och arbete 

men trots att intervjuandet, utskriften och analysen är tidskrävande så är det lättare att anpassa 

intervjumetoden till forskarens privatliv. Kvalitativa intervjuer skiljer i regel från kvantitativa 

intervjuer. I kvalitativa intervjuer riktar man fokus på informantens ståndpunkter och det är 

önskvärt att den intervjuade rör sig i olika riktningar eftersom detta ger en värdefull kunskap 

om vad intervjupersonerna upplever som relevant och viktigt. I kvalitativ forskning kan 

intervjuaren avvika från intervjuguiden eller det frågeschema som används. Det finns två 

typer av kvalitativ intervju; en nästan helt ostrukturerad intervju som liknar ett vanligt samtal 

och semistrukturerad intervju där forskaren använder sig av ett antal olika tema som ofta 

kallas för en intervjuguide (Bryman, 2002).  

 

5.2 Studiens forskningsprocess  

 Efter att ha ringat in mitt forskningsområde och formulerat syfte och frågeställningar började 

jag att planera för hur empirin skulle samlas in. För att kunna svara på frågeställningarna så 

valdes intervjuer ut som metod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer (Ahrne och 

Svensson red, 2015). Jag ville utgå från ett antal teman för att kunna undersöka mentors 

betydelse för elevers lärande och med möjligheten att ställa nya frågor och då lämpade sig den 

kvalitativa, semi-strukturerade intervjun bäst. Jag använde en lista på specifika teman som jag 

ville undersöka och det kallas ofta för en intervjuguide (se bilaga A). Intervjupersonerna har 

haft stor frihet att utforma sina svar. Frågorna har inte nödvändigtvis kommit i samma 

ordning som i intervjuguiden och jag har också valt att ställa frågor som inte finns i 

intervjuguiden (Bryman, 2002). Jag har alltså utgått från ett antal fasta frågor men beroende 

på svaren ville jag ha möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuprocessen har varit flexibel 

eftersom tomvikten har legat på hur intervjupersonerna har uppfattat frågor. Jag antog att 

intervjuer skulle kunna ge information om elevernas uppfattningar och enskilda individers 

upplevelser.  

 

Nästa steg i processen var att göra urvalet av informanter till studien (Bryman, 2002). En 

förfrågan skickades ut till ett antal gymnasieskolor där en kontakt togs med specialpedagog 
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för att höra om det fanns intresse från elever att medverka i min studie. En närmare kontakt 

togs med en gymnasieskola i södra Sverige där specialpedagogen hade fått positiv respons 

från ett antal elever. Specialpedagogen kan i detta fall ses som en portvakt som ger vidare 

tillträde till fältet och intervjupersoner (Fangen, 2005, s 72-75; Basic 2012, s.42). Sju 

intervjuer genomfördes således och urvalet kan kallas för ett målinriktat tillika 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Urvalet kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom det 

annars skulle vara svårt att få tillgång till intervjupersonerna (Bryman, 2002, s. 433). Det kan 

också ses som ett målinriktat eller målstyrt urval eftersom jag grundade mitt urval utifrån en 

önskan att intervjua personer som är relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman, 2002, 

s.434).  

 

Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum på den aktuella gymnasieskolan. Forskare och 

informant satt mitt emot varandra vid ett bord och samtalet spelades in på Ipad.  

 

 5.3 Trovärdighet  

 Studiens trovärdighet berör det faktum att det kan finnas många olika beskrivningar av en 

social verklighet. Då är det trovärdigheten i den beskrivning jag ger som forskare som avgör 

hur acceptabel den kan vara för andra människor. Att som forskare skapa en trovärdighet i 

resultaten innebär att man har utfört forskningen enlig de regler som finns och att resultaten 

rapporterats till de personer som deltagit i undersökningen (Bryman, 2002). Jag har beaktat de 

etiska regler som finns för forskning (Vetenskapsrådet, 2017) och har varit noga med att 

kontrollera att jag uppfattade intervjupersonerna rätt.   

  

5.4 Analys av det empiriska materialet  

För att kunna analysera det empiriska materialet har en tematisk analys genomförts och det är 

enligt Bryman ett av de vanligaste sätten när det gäller att analysera kvalitativa data (Bryman, 

2002). Olika teman har identifierats i det empiriska materialet efter noggrann genomläsning 

av intervjuutskrifterna som utgör grunden i återkommande motiv i intervjuutdragen. Dessa 

teman har sedan använts på det empiriska materialet och en matris har byggts upp enligt 

Framework, en matrisbaserad metod för att organisera och syntetisera materialet (Richie m.fl. 
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2003, s. 219). I korthet går det ut på att identifiera teman i materialet och välja ut teman och 

kan sedan delas upp i ett antal subteman. Teman sätts in i en matris och korta utdrag ur det 

transkriberade materialet sätts in i rätt cell. Richie m.fl.(2003) förordar att forskaren ska när 

hon sätter in material i cellerna; ange var i utskriften som utdraget är hämtat, behålla 

informanternas språk så mycket som det är möjligt, inte ta med för mycket material i cellerna 

och att använda förkortningar. Elva teman identifierades i materialet; mentorers engagemang, 

elevers avhopp från studier/tuffare period i skolan, vuxnas reaktioner och åtgärder på en 

tuffare period i skolan, hur stöd uppmärksammats för eleverna, de vuxnas samverkan i skolan, 

elevers relation med mentor, elevers förväntningar på mentors roll, tid och frekvens i elevers 

och mentorers relation, elevers upplevelse av utvecklingssamtal, elevens delaktighet i sina 

studier och elevers uppfattning om mentorsuppdraget.  Korta utdrag från intervjuerna har 

placerats i rätt cell och som namnet antyder ”framework” ska detta utgöra ett ramverk för den 

tematiska analysen av det empiriska materialet.  

 

Det empiriska materialet transkriberades som de flesta transkriptioner för vetenskapligt arbete 

från en ljudinspelning, närmare bestämt från en inspelning från en Ipad (O’Connel & Kowal, 

2009). Materialet transkriberades enligt standard ortografi så att materialet blev gripbart och 

tillgängligt för en utökad analys (O’Connell & Kowal, 2009).  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en väldigt viktig roll för forskningens kvalité. Alla 

som deltar i en forskningsprocess bör ha bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Den amerikanske sociologen Robert  

Merton formulerade fyra principer på 40-talet som han menade var ett ”moral consensus ” för 

vetenskapen, Cudos-kraven; commuinism, universalism, disinterrestedness, organized 

scepticism (Merton, 1973). Dessa principer har senare ifrågasatts och modifierats.  

 

Individer som medverkar i forskning ska skyddas från skada enligt individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s 13) men det får inte hindra viktig forskning att utföras. Forskning är 

viktig för samhället och medborgarna genom de förbättringar på många områden som 

forskning kan leda till. Dessutom har forskning ofta ett egenvärde och det kan sägas att det 
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finns en etiskt motiverad uppmaning att bedriva forskning; forskningskravet. Många 

forskningsetiska frågeställningar kan beskrivas som vägning mellan dessa två krav. Forskning 

med god kvalité ska utföras och samtidigt ska de individer som deltar i forskningen skyddas. 

Hur detta avvägs och genomförs i forskning beror på vad för slags forskning och 

frågeställningar, metoder och deltagare som det handlar om.  

 

Diskussionen om forskningsetiska frågor satte fart på allvar efter andra världskriget. 

(Vetenskapsrådet, 2017). Inför forskning med barn eller minderåriga som deltagare kan det 

krävas särskilda överväganden. Under Nationalsocialistiska arbetarpartiets styre genomfördes 

skadlig forskning som ledde till att de första internationella riktlinjerna för etisk forskning 

antogs, the Nuremberg Code (1947). Den baserades på anglosaxisk lag och respekterar 

personlig integritet. Bara personer som är kompetenta att samtycka till medverkan i forskning 

ska tillfrågas. Barnen undantogs eftersom de ansågs för svaga och icke kompetenta som 

forskningsdeltagare (Alderson & Morrow, 2011).   

 

För att få genomföra vissa typer av forskning krävs tillstånd och det gäller särskilt för 

forskning som innefattar människor. Från 1 januari 2004 gäller etikprövningslagen (SFS 

2003:460). Lagen säger vilka forskningsprojekt som ska prövas och anger vilka faktorer och 

villkor som man ska ta hänsyn till när ett forskningsprojekt kan godkännas. För att nämnden 

ska kunna godkänna ett visst forskningsprojekt krävs att ett informerat samtycke har 

inhämtats från deltagarna. Lagen beskriver också hur man kan inhämta samtycke och från 

vem. Ett forskningsprojekt ska prövas av en etikprövningsnämnd om något av följande villkor 

gäller om (A forskningsprojektet:  

– innebär ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen  

– utförs enligt en metod som syftar till att påverka forsningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt,  

– avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan 

härledas till denna människa,  

– innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller  

– avser studier på biologiskt material som tagits för medicinskt ändamål och kan härledas till 

denna människa (SFS 2008:192).  

Eller ett forskningsprojekt ska också prövas om det (B)  
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– innebär behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (SFS 

1998:204), bland annat ras, etniskt ursprung, politisk åsikter och religiösa åsikter, eller 

personuppgifter enligt 21§ personuppgiftslagen, uppgifter om lagöverträdelser bland annat 

domar i brottmål.  

Villkor B innebär att alla all forskning med känsliga personuppgifter eller uppgifter om 

lagöverträdelser ska etikgranskas oavsett hur uppgifterna har samlats in och om forskaren har 

samtycke eller inte. För att forskning ska kunna godkännas krävt ett informerat samtycke från 

de deltagande (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Vetenskapsrådet i Sverige beaktar det som kallas samtyckeskravet och det innebär att 

deltagare i en studie själva har rätt att bestämma om sin medverkan. Det innebär att forskaren 

måste ha uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Det kan innebära att 

samtycke bör inhämtas från förälder eller vårdnadshavare, t.ex. om de undersökta är under 15 

år och studien är av etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

När forskare och etikkommittéer överväger etiska aspekter för forskningsprojekt så kan de 

hjälpa till med att skydda barn från överforskning. Detta kan t.ex. innebära att för många barn 

medverkar i en studie eller för många interventioner, för mycket intrusion eller för många 

upprepade studier om samma frågeställningar. Det finns också problem med för lite forskning 

inom vissa områden (Alderson & Morrow, 2011).  

 

Inför alla vetenskapliga studier måste alla forskare väga om det förväntade värdet av 

forskningen mot risker såsom negativa konsekvenser som kan finnas för de personer som är 

med och bidrar med information.  Det finns fyra huvudkrav som måste uppfyllas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).    

 

 För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes intervjuer med ungdomar i 

gymnasieåldern. För att kunna svara upp mot etiska forskningsprinciper stod det klart att 

intervjuerna måste genomföras på en annan skola än min egen arbetsplats och att inför 

intervjuer med ungdomar och eventuellt elever under myndighetsålder att etiska principer 
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speciellt måste beaktas inför genomförandet av studien. En kontakt togs med Etikkommittén 

Sydost. Jag föredrog min studie där syfte och metod presenterades. Jag fick svaret att det inte 

ansågs att det förelåg några etiska hinder med min studie.  

 

För att svara upp mot detta informerade jag rektor och specialpedagog översiktligt om studien 

innan jag genom specialpedagog tillfrågade elever om medverkan i studien. De deltagande 

informerades om studiens syfte när de tillfrågades om medverkan i studien. Samtyckeskravet 

möttes genom att de elever som var under 18 år fick med en blankett hem med information 

om studien så att vårdnadshavare kunde intyga om deras medverkan i studien (SFS 

2003:420). Jag upplyste dem om att det var frivilligt för dem att delta i studien och att de 

kunde avbryta sin medverkan när de ville.   

 

Alla personuppgifter anonymiserades så att ingen elev kan identifieras av utomstående. 

Eleverna fick fingerade namn i studien. Ingen information som är insamlad i denna studie 

kommer att användas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. I samband 

med intervjutillfällena tillfrågades deltagarna om de vill ta del av det färdiga arbetet.  

  

6 Resultat   

Analys av de sju intervjuerna redovisas nedan enligt de teman som har identifierats via 

granskningen av det empiriska materialet.  Fyra av dessa teman är; 1) elevernas uppfattning 

om mentorers åtgärder, 2) elevernas uppfattningar av stödbehov, 3) elevers uppfattning om 

relationen med mentor och 4) elevernas uppfattning om förväntningar på mentor.  

 

6.1  Uppfattning om skolans åtgärder  

Eleverna fick frågan vilka åtgärder som skolan har satt in sen det uppmärksammades att de 

hade en lite tuffare period i skolan. Två av eleverna i studien upplevde båda svårigheter i sin 

studiesituation och olika åtgärder sattes in. I det ena fallet blev åtgärderna samtal i olika 

former som inte ledde till någon förändring för eleven och i det andra fallet blev åtgärderna  

möte med elevhälsan och byte av klass: 
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 Tove: Inte så mycket till väga. Jag snackade då med kuratorn, typ det enda de 

hänvisade mig till.  

Marie: Ok så du pratade inte så mycket med mentor om det då?  

Tove: Jo men jag blir oftast hänvisad till kuratorn.  

          Marie: Men du har inte funderat på att hoppa av nån gång och så där?  

Tove: Skyttedelen jo.  

Marie: Jaha. Men inte av själva skolan? Vad gjorde då de vuxna?  

Tove: Vi har möte om det. Sen så provade jag. Sen så resonerade vi och se hur vi 

ska göra.  

Marie: Ja. Vilka pratade du med om?  

         Tove: Rektor, skjutinstruktör och min pappa på telefon.  

  

Tove tycker att det inte hände så mycket när hon uppmärksammade skolan på att hon hade det 

jobbigt. Hon fick prata med kurator när hon upplevde svårigheter med skolan. Hon säger att 

det var den enda åtgärden som de vuxna hänvisade henne till. Hon pratade också med mentor 

om sin situation men blev hänvisad till kuratorn. När Tove sedan funderade på att hoppa av 

sin inriktning så anordnades ett möte på skolan med rektor, skjutinstruktören och Toves 

pappa. Sedan provade Tove att gå på sin inriktning ett tag till. Efter det pratade rektor, 

skjutinstruktören och Toves pappa igen om hur de skulle göra med Toves fortsatta studier.  

 

Eleven Elin upplevde också svårigheter i sin skolsituation och det anordnades möte med 

elevhälsan på skolan:  

  

Elin: Men alltså jag har ju haft rätt svårt i skolan rätt länge så.  
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Marie: Ja.  

Elin: Å jag har hamnat i en depression eller jag hamnade i en depression då så blev 

det också väldigt jobbigt med skolan.  

Marie: Ja.  

Elin: Och eh då så tog ju skolhälsovården eller vad heter elevhälsan menar jag tog in 

där och pratade med mig lite och vi anordnade ett möte så vad det kunde va.  

Marie: Ja.  

Elin: och då kom vi fram till att jag bytte klass alltså bytte klass för vissa ämnen 

bara för att den klassen var för stor och det var för mycket och jag hade mycket 

dåliga erfarenheter med många av dem.  

Marie: Ja just det så du fick byta till en mindre klass liksom.  

Elin: Eh den var inte mindre faktiskt men jag kände några där och där var det inte lika 

jobbigt det var inte så mycket.  

Marie: Nä.  

Elin: Och sen så ja får jag ju hjälp här hos Lisa.  

Marie: Ja just det.  

Elin: Mm.  

  

Elin berättar att hon har haft svårigheter i skolan länge. Hon berättar att hon hamnade i en 

depression och då blev det ännu jobbigare att klara av skolan. Skolans åtgärd var då att 

elevhälsan hade samtal med Elin och det anordnades ett möte för att se vad orsaken kunde 

vara till Elins dåliga mående. Då kom skolan fram till att Elin skulle byta klass i vissa ämnen. 

Dels för att klassen ansågs för stor och Elin hade dåliga erfarenheter med några av 

klasskamraterna. Elin kände också några elever i den nya klassen. En annan åtgärd var att Elin 

fick gå till specialläraren.  
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6.2  Elevernas uppfattningar av hur stödbehov har uppmärksammats  

Eleverna fick frågan hur deras stödbehov hade uppmärksammats av skolan. Det visade sig att 

eleverna i flera fall beskrev hur de själva uppmärksammade skolan på sina svårigheter och i 

endast ett fall uppmärksammades stödbehovet av mentorn. En av eleverna tog på sig ett stort 

ansvar vad gäller att förmedla information om sina diagnoser till lärarna:  

Tove: Jag var väldigt mycket på med att jag har dyslexi och så. Sen så nu i tvåan 

började det nya lärare och sånt där i de olika ämnena det blir lite svårare. Jag 

håller ju på där med att förtydliga hur mina diagnoser är.  

  

Tove beskriver att hon uppmärksammade lärarna på att hon har dyslexi. Hon fick nya lärare i 

år två på gymnasiet i olika ämnen och då behövde hon förklara och förtydliga sina diagnoser 

för dem också. Eleven Linus beskriver nedan hur hans stödbehov har uppmärksammats på 

denna skola:   

  

         Marie: Du behöver lite stöd ibland eller? Du får det av Lisa?  

Linus: Jag vill ha mycket stöd men det stödet jag vill ha är inte det stödet som 

Lisa ger mig.  

Marie: Mm nä ok. Vad är det för stöd som du vill ha då?  

Linus: Hon.., så här var det att när jag gick i X- skolan i lågstadiet där och 7:an, 

8:an och 9:an hade jag en speciell pedagog som kunde alla ämnen men det kan 

inte Lisa hon kan bara engelska och svenska hon kan inte matte.  

Marie: Nä just det. Du hade velat ha… Var det en assistent du hade då eller?  

Linus: Nej det var en mentor, en mentor som kunde hantera flera stycken i ett helt 

rum.  

Marie: Det är bra. Just det.  

Linus: Innan ja. Förra terminen till sista terminen detta året.  
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Marie: Ok ja jaha men vad skulle varit rätt utbildning? Har du sagt åt dem vad du 

ville ha egentligen och dina föräldrar eller?   

Linus: Ja, vi har diskuterat det flera timmar i månader.  

  

Linus förklarar hur stödet han fick på lågstadiet och i åk 7-9 på sin förra skola var upplagt. I 

lågstadiet säger han att han hade en speciell pedagog som hade kunskap i alla ämnen och han 

jämför denna lärare med Lisa som han får sitt stöd av nu. Han berättar att hon bara kan ge 

stöd i engelska och svenska men att hon inte kan stödja honom i matten. Han berättar vidare 

att denna pedagog var en mentor som kunde ta hand om flera elever i ett rum. Linus hade 

tidigare berättat för mig att han inte ansåg att den utbildning han fick nu var rätt för honom. 

Jag frågade då om han och föräldrarna hade pratat med skolan och talat om hur han ville att 

utbildningen skulle se ut. Linus svarar då att de har diskuterat det väldigt mycket och ”i 

timmar, i månader” som Linus beskriver det. Linus är uppenbart missnöjd med den utbildning 

och det stöd som han erbjuds. Elin berättar nedan hur hennes stödbehov uppmärksammades 

när hennes frånvaro började öka:   

  

 Elin: Ja det var väl mycket då när jag mådde dåligt i perioder och det har jag gjort 

rätt långt innan men det var ju mycket när det började bli mycket frånvaro inte 

mycket men när det började bli lite mer frånvaro och sånt dära.  

Marie: Ah just det.  

Elin: Tror jag det var och sen också att jag hade sagt till att jag tyckte att det var så 

jobbigt.  

Marie: Och du hade sagt. Vem hade du sagt det till då?  

Elin : Då sa jag det till kuratorn faktiskt och då sa hon ju till.  

Marie: Ja just det och då sa hon till resten av elevhälsan.  

Elin: Ja precis och då så blev det ett möte med elevhälsan och rektorn och lite sånt 

där.  
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Marie: Ja.  

Elins behov av stöd uppmärksammades via frånvaro och att hon själv uttryckte till kuratorn att 

det var jobbigt i skolan. Kuratorn tog upp det med resten av elevhälsan och man anordnade ett 

möte med rektor och elevhälsan. Eleven Wille berättar nedan att han visste själv vilket 

stödbehov han hade och att det hade tagits upp på utvecklingssamtal:  

  

Wille: Ja det visste jag väl själv eller så sen har det väl uppmärksammats nä på 

utvecklingssamtal och så där tror jag så har vi pratat om det. 

 

6.3  Uppfattningar om relationen med mentor  

Eleverna fick frågan om hur de uppfattade sin relation med mentor. En mentorsrelation 

beskrevs väldigt positivt av eleven och kännetecknas av ett engagemang där mentorn blir ett 

redskap åt eleven i linje med Björndahls forskning (1984). Detta engagemang ger också 

uttryck för att mentor ger skydd åt sin mentorelev, något som Johnsson (2008) och Berkmark 

(2008) beskrivit med sin forskning. Fler positiva relationer med mentor beskrevs där mentor 

fungerar som en samarbetspartner med ett aktivt deltagande i elevernas lärande och där 

läraren visar att läraren bryr sig om elevens lärandesituation. En elev beskrev en problematisk 

relation med mentor som inte fungerar:   

Moa: Ja jättebra relation. Hon är jättehjälpsam.  

Marie: Ja Vad hjälper hon dig med?  

Moa: Allt typ.  

Marie: Ja.  

Moa: Alltså ibland, min familj har svårighet att stanna här i Sverige sånt du vet. Ja  

Hon hjälper alltid åt det. Hon vill typ engagera med typ blankett att dom vill inte att jag 

lämnar Sverige.  

Ja.  

Det är inte bara jag alltså min kusin vi har samma situation och de hjälper åt det typ  
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Ja de är engagerade i det att ni ska stanna?  

Ja.  

Ja vad skönt.  

Mm.  

Det måste vara toppen att känna det stödet i alla fall.  

Ja.  

  

Moa upplever att hon har en väldigt bra relation med sin mentor. Hon tycker att hon är väldigt 

hjälpsam. Moa tycker att hennes mentor hjälper henne med allt. Hon beskriver hur hennes 

familj har svårt att få stanna här i Sverige. Hon beskriver att mentor vill engagera sig i hennes 

situation och har hjälpt till med blanketter angående hennes uppehållstillstånd i Sverige. Moa 

berättar att hennes mentor inte bara hjälpt henne i den här frågan utan även hjälpt hennes 

kusin och engagerat sig även i kusinens uppehållstillstånd. Anders upplever också att han har 

en bra relation med sin mentor: 

 

”Jag vet inte jag och min mentor vi bara började skoja med varandra så fick vi en bra 

relation.” (Anders)  

 

Det började på ett informellt sätt när de skojade med varandra och hade sedan utvecklats till 

en bra elev-mentors relation. Linus däremot beskriver nedan hur hans relation till sin mentor 

inte har fungerat på ett bra sätt:  

         Linus: Eh det har varit, det har varit strul några gånger med min mentor.  

Marie: Mm på vad sätt?  

Linus: Ibland så, Ibland så har det hänt bråk. Jag orkade inte med henne och det 

slutade illa, mycket.  

Marie: Oj då du försvann. Jaha.  

Linus: Ja och hon försökte, hon försökte äm ringa mig  
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Marie: Mm.  

Linus: Men jag stängde av ljudet på ringsignalen.  

Marie: Ok var du arg?  

Linus: Ja.  

Marie: Du ville inte prata med henne?  

Linus: Nä.  

Marie: Nä men hur gick det blev ni sams sen eller?  

Linus: Jag har varit irriterad mot henne ett par dagar just varifrån varför det var så.  

Marie: Ah just. Är det bättre nu?  

Linus: Ja.  

/…../  

Linus: Eller det man säger jag avskyr.  

Marie: Oj då Jaha just det.  

Linus: Det menar jag också att min mentor är min svenskalärare.  

Marie: Ja just det. Tror du att det påverkar din skolgång? Nånting att du känner inte 

att du har en så bra relation med din mentor eller inte gillar henne.  

Linus: Typ för att hon vet inte hur jag känner mig och hon vet inte hur jag vill ha 

för utbildning.  

Marie: Nej men berättar du för henne hur du känner dig?  

Linus: För det är ingen idé för även om jag förklarar så kan hon inte göra det.   

Linus beskriver att relationen med mentor inte har fungerat. Linus upplevde att han inte 

orkade med sin mentor och då avvek han från skolan.  Mentorn försökte ringa Linus men han 

stängde då av ringsignalen på sin telefon.  Linus berättar att efter det var han irriterad på sin 
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mentor ett par dagar men att det blev bättre och att de blev sams sedan. Sedan förklarar Linus 

att hans mentor också är hans svensklärare och att han avskyr henne. Jag frågar då Linus om 

han tror att relationen påverkar hans skolgång. Han svarar att han tror att deras relation 

påverkar hans skolgång för att hon inte förstår hur han känner sig och vad han vill ha för 

utbildning. Linus tror inte det är någon idé att han berättar hur han känner sig för mentor 

skulle ändå inte förstå. Linus säger också att hans mentor inte vet vad han vill ha för typ av 

utbildning. I nuläget har Linus nästan bara lektioner nere i källaren hos specialläraren och går 

ingenting med sin klass, förutom i engelska.  

  

 Eleven Tove för nedan ett resonemang som går ut på att om man inte har en bra relation med 

sin mentor så kanske de inte kan hjälpa eleven i lika stor utsträckning:  

  

Tove: Om man inte har en bra relation med sin mentor så kanske de inte kan hjälpa 

lika mycket.  

Marie: A just det.  

Tove: Man måste visa respekt för dem ändå då.  

Marie: Nä precis. Vad tror du vad kan man göra om man skulle ha en dålig relation 

med sin mentor? Vad kan man göra då?  

Tove: Eh ja vad kan man göra man kan kanske försöka prata med rektorn om det nästan 

asså det blir ju svårt att prata med mentorn känner jag.  

Marie: Ja det kan ju det vara.  

  

6.4 Elevers uppfattningar om förväntningar på mentor  

Eleverna fick frågan om vilka förväntningar de har på sina mentorer och de visade sig att de 

flesta eleverna hade svårt att formulera vilka förväntningar de har på sin mentor. Några av 

eleverna verkar heller inte göras någon skillnad på läraruppdraget och mentorsuppdraget. En 

av eleverna uttryckte dock förväntningar att mentor ska motivera eleverna att prestera. 
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Eleverna fick också följdfrågor om hur mentorer arbetar och det framkom att eleverna tror att 

mentorer arbetar olika med sitt uppdrag: 

Marie: Ok vad har du för förväntningar på din mentor? Vad tycker du att han ska göra 

för dig?  

Tove: Jag vet inte.  

Marie: Nä men vilken hjälp eller stöd har du fått av din mentor.  

Tove: Definiera stöd.  

Marie: Ja men det ju vara hjälp med olika saker att kontakta annan personal eller såna 

saker.  

Tove: Vet inte.  

  

Tove vet inte vilka förväntningar hon har på sin mentor och heller inte vilken hjälp eller stöd 

som hon får. Tove vill att jag ska definiera ”stöd” och jag svarar att det kan vara hjälp med 

olika saker; tillexempel kontakta annan personal. Moa beskriver nedan sina förväntningar på 

mentor:  

  

Marie: Mm vilka förväntningar har du på din mentor. Vad tycker du att mentor ska 

göra? Har du några…  

Moa: Alltså de gör allt som jag typ vill.  

Marie: De gör allt som du vill?  

Moa: Ja allt som jag förväntas av dom.  

Marie: Dom gör allt som du förväntar dig? Hur ofta träffar du din mentor?   
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Moa anser att hennes mentor gör allt som hon förväntar sig att hon ska göra men kan inte 

heller formulera hur dessa förväntningar ser ut. Linus däremot har lite mer bestämda åsikter 

kring vad en mentor ska göra:  

  

Marie: Ja men vad tycker du att en mentor ska göra eller din mentor?  

Linus: Eh att mentorn ska vara bra på ämnen som hon har.  

Marie: Um.  

Linus: Och kan förklara så bra som möjligt.  

Marie: Um ok.  

Linus: Och tar det lite svårt och inte alldeles för enkelt.   

  

Linus menar att en mentor ska vara bra på sina ämnen och kunna förklara bra. Han tycker 

också att mentorn ska ge honom uppgifter som är lite svåra och inte för enkla. För Linus är 

mentorsrollen och läraren samma sak och han gör ingen skillnad mellan de två uppdragen.  

Elin säger nedan bland annat att en mentor ska finnas där och vara förstående:  

  

Elin: Jag har inga förväntningar mer än att hon ska kunna äh lära ut liksom.  

Marie: Ja fast då är det mer som lärarrollen.  

Elin: A ja men att hon ska försöka mera finnas där och vara förstående liksom och 

det tycker jag verkligen hon är.  

Marie: Ja.  

Elin: Och man ska kunna prata med dom liksom.  

Marie: Ja just precis jag förstår.  



 

34 

 

Elin: Ja det är inte så att de skiter i det.  

  

Elin säger först att hon inga mer förväntningar har än att mentorn ska kunna lära ut. När jag 

sedan påpekar att det handlar mer om lärarrollen säger hon att mentorn ska finnas där, vara 

förstående och att man ska kunna prata med en mentor. Wille har förväntningen att mentorn 

ska sköta sitt jobb:  

  

Wille: De enda förväntningar jag har är att mentorn ska sköta sitt jobb eller så.  

Marie: Ja och vad är det att sköta sitt jobb vad gör de då?  

Wille: Eh…  

Marie: Eller om de inte sköter sitt jobb?  

Wille: Asså jag tycker de ska se till så att jag vet inte vad jag ska säga att de 

kanske ska motivera mot elever så att de ska prestera.  

  

Willes enda förväntningar är att mentorn ska ”sköta sitt jobb” men han har lite svårare att 

formulera vad det innebär men han tror att mentorer ska motivera elever så att de kan prestera.   

  

Eleverna fick frågor om hur de tror mentorerna arbetar, t.ex. om de tror att mentorer arbetar på 

olika sätt:  

      

Eleven Tove svarar att hon inte vet om mentorerna arbetar på olika sätt. Moa menar dock att 

mentorer inte har samma idé om hur de ska jobba. Hon berättar vidare att vissa mentorer 

missar att vidarebefordra viktig information till sina elever:  

  

Moa: Nej varje mentor har typ en idé om typ inte samma idé.  
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När de har prov eller när det är ledighet.  

Marie: Du tror att vissa mentorer missar att berätta sånt?  

Moa: Ibland ska jag berätta för mina vänner att det är ledigt imorgon de visste inte 

om det, jag tror det är mentorer som inte berättat.  

  

Moa upplever att vissa mentorer missar att berätta viktig information för eleverna eftersom 

hon ibland har fått upplysa sina kompisar om att det har varit ledigt från skolan. Elin berättar 

att hon tror att det finns mentorer som inte bryr sig om alla elever i sin mentorsklass:  

  

Elin: Det finns ju många som kanske inte bryr sig om alla i sin klass eller som aa.Ja 

det tror jag det finns många.  

Marie: Ja varför tror du att de inte skulle bry sig om alla i klassen?  

Elin: Jag vet inte det är ju som att dom kan ju nästan glömma bort folk ibland bland 

annat då min pojkvän som jag har innan jag har i alla fall upplevt att dom bryr sig 

knappt om honom kan det kännas ibland vissa men vi går inte alls samma linje så 

det är ju lite olika lärare.  

Marie: Nä precis men du känner att han..  

Elin: Dom vet ju inte vem jag är en gång frågade jag läraren var han var för jag 

tänkte shit har det hänt nåt han bara jo men han satt här nyss. Det gjorde han inte 

alls. Jens hade inte ens varit där för han hade sovmorgon visst. De har ingen aning 

om.   

  

Elin upplever att en del mentorer inte bryr sig om alla elever i sin mentorsklass och till och 

med glömmer bort vissa elever. Hon beskriver ett tillfälle då hon var och letade i skolan efter 

sin pojkvän. Läraren som Elin pratade med uppgav att hennes pojkvän nyss hade suttit där. 

Senare fick hon reda på att det hade han inte gjort utan han hade varit hemma och haft 



 

36 

 

sovmorgon och hon menar att hans lärare inte alls hade haft koll på detta. Anders däremot tror 

att det kan bero på eleverna att mentorerna arbetar på olika sätt:  

         Anders: Asså det har ju med elev till elev.  

Marie: Ja.  

Anders: Vissa elever kanske är lätta att jobba med och vissa kanske är svåra.  

Marie: Ja just det. Så det beror mer på eleverna tycker du då?  

Anders: Ja.  

Marie: Och inte på mentorn.  

Anders: Asså det är ju nog både och men jag tror det har också med eleven att 

göra.  

Marie: Mm.  

  

Anders menar att det beror på eleven att mentorerna arbetar på olika sätt. Linus tror 

också att mentorer arbetar på olika sätt:  

  

Marie: Ja yes och sen var det nog bara en fråga till faktiskt. Tror du att mentorer 

arbetar olika? Gör olika saker tillexempel jobbar en annan mentor på annat sätt 

med sina elever?  

Linus: Ja det tror jag.   

Marie: Det tror du?  

Linus: Ja.  

Marie: Ja vad kan det få några konsekvenser för elever att man gör olika eller?  

Linus: Det gör om mentorn har andra personer som hen är mentor för.  
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Marie: Ja.  

Linus: Är att hen blandar till det i sitt huvud så inte kan ta emot motsatsen mellan 

hens ämne.  

Linus tror också att mentorer arbetar på olika sätt men att det har med att göra att mentor har 

flera mentorelever.  

 

7. Analys 

7.1 Analys av uppfattning av skolans åtgärder 

Eleverna fick frågan hur mentor och andra vuxna runtomkring hade agerat eller vad som hänt 

när det hade uppmärksammats att de hade en lite tuffare period i skolan. Resultatet visar bland 

annat att kommunikation i skolan inte får den effekt man förväntar sig vilket är i linje med 

resultatet av Möllås forskning (2009). Min studie visar vidare att elevhälsan inte fungerar på 

ett förebyggande sätt och inte lyckas förebygga psykiska svårigheter som eleverna utvecklar, 

något som också Gunnarsson uppmärksammat (2015). Studien visar också att skolan 

fortfarande använder sig av särskiljande åtgärder något som är i linje med de resultat som Slee 

uppmärksammat (2014) och intar ett punktuellt perspektiv där man tillskriver en individuell 

elev ett problem utan att se eleven i ett sammanhang, t.ex. i en klass. Eleverna Tove och Elin 

hade båda två upplevt lite jobbigare perioder i skolan som påverkade deras skolprestation. 

Tove hade funderingar om hon hade valt rätt med sitt inriktningsval och i Elins fall var det 

måendet som bidrog till att det blev svårt att klara av skolarbetet. 

 

 Eleven Tove berättar hur hon funderade på att hoppa av sitt inriktningsval i skolan. Hon blir 

då hänvisad att gå och prata med kuratorn, ”typ det enda de hänvisade mig till” Tove ger 

uttryck för att hon inte tyckte att denna åtgärd var tillräcklig eller bra. För Tove hade inte 

denna åtgärd någon effekt eftersom hon fortfarande funderade på att hoppa av sitt 

inriktningsval. Efter det har hon också möte med skjutinstruktören, rektor och pappa och inte 

heller detta gör det lättare för Tove att bestämma sig om sitt inriktningsval. Detta är ett 

exempel på att kommunikation i skolan inte får den effekt man förväntar sig i linje med 

Möllås forskning, (2009).  
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Tove har också samtal med mentorn om sina funderingar om att byta inriktningsval. Enligt 

Björndahl (1984)  ingår samtal i början på ett elevhälsoarbete men att det sätts ofta för stor 

tilltro till samtalet som pedagogiskt verktyg. Tove får sedan gå och ha samtal med kuratorn 

och inte heller det verkar vara till någon hjälp för Tove.  För Toves del leder inte samtalen till 

någon förändring i hennes situation. 

 

Eleven Elin säger att hon hade haft det svårt i skolan länge och sedan beskriver hon hur hon 

hamnade i en depression. Då blev det väldigt jobbigt med skolan och Elin hade möte med 

elevhälsan.  Elevhälsan har bland annat i uppdrag att hantera och förebygga psykiska 

svårigheter som eleverna kan utveckla enligt Gunnarsson (2015). Berättelsen målar dock fram 

bilden att elevhälsan inte fungerar på ett förebyggande sätt eftersom Elin utvecklar en 

depression innan skolan har hunnit vidta några åtgärder. I Elins fall är det också intressant att 

analysera hur skolan vidare hanterade hennes skolsvårigheter. Elin berättar att hon fick byta 

klass i vissa ämnen. Hon hade fått mycket dåliga erfarenheter med några av eleverna i den 

ursprungliga klassen. Med inkluderingstanken och ”en skola för alla” som strävansvärda mål i 

den svenska skolan använder man sig fortfarande av åtgärder där man särskiljer elever för att 

lösa ett problem, något som Slee också har visat i sin forskning (2014).  Det är Elin som får 

byta klass och de andra eleverna får gå kvar i klassen som vanligt.  

 

Detta förfarande ger också uttryck för ett punktuellt perspektiv beskrivit av Von Wright 

(2002), där svårigheterna anses tillhöra eleven, i detta fall Elin. Om skolpersonalen istället 

hade intagit ett relationellt perspektiv som Von Wright också talar om (2002) hade de kunnat 

se Elins problem som ett fenomen som har uppstått i ett sammanhang med klasskamraterna 

och försökt reda ut Elins svårigheter utifrån detta. Istället intar skolpersonalen ett punktuellt 

perspektiv och tillskriver Elin svårigheterna och beslutar sig för att åtgärden om att byta klass 

i vissa ämnen är en framkomlig väg att gå. Troligen hade skolan kommit fram till helt andra 

åtgärder om man hade intagit ett relationellt perspektiv. 
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7.2 Analys av elevernas uppfattningar av hur stödbehovet har 

uppmärksammats 

 Eleverna fick frågan hur skolan hade uppmärksammat att de behövde stöd när de började där. 

En av eleverna, Tove, verkar ta ett väldigt stort ansvar för att lärarna får information om 

hennes svårigheter. Hon har också fått nya lärare som behöver få information om hennes 

diagnoser. Här verkar det som om det har brustit någonstans i kommunikationen och 

överlämningsproceduren på skolan. Toves lärare har inte fått någon information om hennes 

diagnoser och hon måste själv berätta och förklara för lärarna. Ansvaret för att information 

om Toves diagnoser kommer till de som behöver den bör inte ligga på henne. Det verkar som 

om överlämningskonferenser inte har lett till att övergångarna mellan årskurser har fungerat 

på ett effektivt sätt och haft den betydelse för eleven som det borde i likhet med Möllås, 

forskning (2009). Lärarna har inte tagit del av skriven dokumentation något som enligt 

Ahtolaa et al (2011) hade varit viktigt för att kunna förutsäga Toves kunskaper. Det kan bero 

på att ingen skriven dokumentation har följt med Tove i och med hennes övergång från 

grundskolan till gymnasiet.  

 

 Vidare berättar Tove att hon måste ”förtydliga” sina diagnoser för lärarna. Det verkar som 

om lärarna inte har tillräcklig kunskap om Toves diagnoser och enligt Zetterqvist-Nelson 

(2000) intagit en mer avvaktande inställning till Toves diagnoser och inte anser att de kan 

förklara och hjälpa lärarna att förstå Toves studiesituation. Då blir det upp till Tove själv att 

förklara sin situation utifrån sina diagnoser.  

 

Tove pratar om ”mina diagnoser” och det visar att hon ser sig som bärare av diagnoserna. 

Detta kan ses som ett uttryck för det punktuella perspektivet beskrivit av Von Wright (2002). 

Tidigare i skolan när lärare har försökt förstå Toves svårigheter och man ville bestämma hur 

Toves svårigheter såg ut så har fokus lagts på Tove som elev och inte hennes situation i 

relation till andra elever och grupper som hon ingår i. Man har försökt hitta bakomliggande 

orsaker och förklaringar till Toves svårigheter och förmodligen utfört ett antal tester och 

kommit fram till att Tove har ett antal diagnoser som kan förklara hennes svårigheter i skolan.    
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För Linus verkar det vara en hel del som inte har fungerat i hans studiesituation. Han anser att 

han inte får det stödet han behöver. Han vet vilket stöd han behöver och berättar hur hans stöd 

var organiserat på hans förra skola. Här är ytterligare ett exempel på när överlämningsrutiner 

inte får den betydelse för eleven som man önskar sig i likhet med Möllås studie (2009). 

Skolövergångar är problematiskt för elever generellt enligt Andersson, Jacobs, Schramm and 

Splittgerber (2000). Kontinuiteten i Linus skolgång bröts när han lämnade grundskolan och 

började på gymnasiet, något som Andersson, Jacobs, Schramm and Splittgerber visat i sin 

forskning (2000).  Linus fick lämna den pedagog som hade gett honom stöd i grundskolan. 

Linus berättar att han väntar på rätt stödinsatser enligt hans uppfattning och man kan ana en 

bristande samverkan mellan olika kommunikativa sammanhang och detta har fått negativa 

konsekvenser för Linus skolgång, i linje med Möllås forskning (2009). Linus och hans 

föräldrar har berättat för skolan hur de tycker att Linus utbildning ska se ut och att de har 

diskuterat det väldigt grundligt men ingen förändring sker i Linus studiesituation.  

 

Elins dåliga mående gjorde att hon var frånvarande i skolan och det uppmärksammades då att 

hon var i behov av stödinsater. Hon talade också om för kuratorn hur hennes situation såg ut. 

Kuratorn uppmärksammade då resten av elevhälsan på detta och man anordnade  ett möte 

kring Elins situation. I Elins fall kan man se att elevhälsan fungerar som en stödjande funktion 

i linje med Einarssons forskning (2011).  

 

Eleven Wille menar att hans stödbehov togs upp på utvecklingssamtal. Moa berättade om sitt 

behov av stöd själv och i eleven Anders fall var det hans matematiklärare som 

uppmärksammade hans stödbehov. Det verkar som om det i endast i Willes fall handlade om 

att mentorn uppmärksammade stödbehovet. Det verkar inte som mentorn har en unik position 

att kunna överblicka situationen för sin mentorslev, något som Nordevall (2011) funnit i sin 

studie, utan att det verkar finnas flera andra funktioner och situationer kring eleven där elevers 

stödbehov uppmärksammas.  
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7.3 Analys av uppfattningen om relationen med mentor 

Eleverna fick frågan om de har en bra relation med sin mentor. En av eleverna beskriver att 

hennes mentor är väldigt hjälpsam och blir ett redskap för eleven som visats i Björndahls 

forskning (1984) och ger skydd åt sin mentorselev beskrivit av Johnson (2008) och Bergmark 

(2008). En elev beskriver en negativ relation med mentor där eleven känner att mentor inte 

kan ta hans perspektiv. Elevernas berättelser pekar även här på att skolan använder sig av 

särskiljande lösningar. Eleverna fick också frågan vad man kan göra om man inte har en bra 

relation till sin mentor och hur det kan påverka deras studiesituation. 

 

 Eleven Moa beskriver sin relation till sin mentor och säger att hon är väldigt hjälpsam. Hon 

beskriver hur mentorn har engagerat sig i hennes och hennes kusins migrationsärende. 

Mentorn har hjälpt till att fylla i blanketter.  Mentor blir ett redskap för Moa och hennes kusin 

som utför handlingarna som hjälper Moa och hennes kusin, en form av att ”ställa upp” som 

Björndahl visat i sin forskning (1984).  Detta engagemang är också ett utryck för att ge skydd 

åt sin mentorselev, i linje med Johnson (2008) och Bergmarks resonemang (2008). 

 

Linus beskriver en relation med sin mentor som inte fungerar. Linus känner att mentorn inte 

kan ta hans perspektiv och det är något som kännetecknar en positiv elev-lärare relation enligt 

Hattie (2008). Vidare vill elever enligt Bergmark (2008) sträva efter en ömsesidig förståelse 

och för Linus känns det inte alls som hans mentor kan förstå honom och hur han känner det. 

Linus har bara engelska med sin klass i nuläget och har resten av sina lektioner nere i källaren 

hos specialläraren. Det är oklart varför hans utbildning har organiserats på detta sätt och man 

kan anta att den exkludering han upplever när han inte får gå tillsammans med sin klass bidrar 

till hur han känner inför relationen med sin mentor. Man kan anta att mentor inte heller ser 

positivt på relationen med eleven och enligt Converse och Linguaris/Kraft (2009) finns det 

mentorer som har mer negativt färgade erfarenheter av sin relation till eleven.  

 

Det verkar som om man har skapat en särlösning som Nilholm talar om (2006) och princip 

utestängt Linus från den ordinarie undervisningen. Detta är ytterligare ett exempel på att 

skolan intar ett punktuellt perspektiv i linje med Von Wrights forskning (2002) och tillskriver 

problemen som uppstått i en undervisningssituation till den enskilda eleven. Lösningen blir att 
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flytta eleven från klassen istället för att inta ett relationellt perspektiv och söka orsaken till 

problemen i ett sammanhang. Linus får nästan ha alla sina lektioner förutom engelskan med 

specialläraren nere i hennes lokaler i källaren på skolan istället för att få vara med sin klass. 

Han är inte delaktig i det sociala livet på skolan eftersom han undervisas ensam av 

specialläraren. Han har därför inget socialt utbyte av sin utbildning, något som Haug (2004) 

visat i sin forskning.  

 

Två av eleverna. Moa och Anders, tycker också att de har en bra relation med sina mentorer 

och de har då goda chanser att deras mentorer fungerar som samarbetspartners som tar en 

aktiv del i deras lärande. Moa och Anders mentorer har också möjligheten att påverka sina 

mentorelevers lärande som har beskrivits av Hattie (2008). Linus, eleven som beskrev sin 

relation med sin mentor som mycket dålig, har enligt Hatties (2008) resonemang inte samma 

chans till att få en positiv påverkan på sin studiesituation från sin mentor som de andra 

eleverna.  

 

Eleven Tove tror att om man inte har en bra relation med sin mentor så kan mentor inte hjälpa 

eleven lika mycket och detta kan ses enligt Hatties forskning (2008) där den positiva 

relationen inte finns mellan elev och mentor och detta påverkar lärandet negativt. Detta torde 

också påverka hur ofta elev och mentor träffas som Converse & Linguaris/Kraft visat i sin 

forskning (2009) och då får eleven också mindre hjälp av sin mentor. Tove säger samtidigt att 

man måste visa respekt för sin mentor ändå.  

 

7.4 Analys av elevernas uppfattningar om förväntningar på mentor 

 Eleverna fick frågan vad de har för förväntningar på sin mentor. Det var tydligt att eleverna 

hade svårt att beskriva sina förväntningar på sina mentorer och detta skulle kunna bero på att 

uppdraget är otydligt och saknar styrning något som Nordevall visat i sin forskning (2011). 

Eleverna ger också uttryck för en sammanblandning av läraruppdraget och mentorsuppdraget, 

vilket kan bero på att eleverna gör tolkningen att mentor och lärare har samma funktion 

eftersom de mest möter sin mentor i en undervisningssituation. Några elevers uppfattning 

verkade stämma överens med det som framkommit i Rose och Dovestones studie ” (2008)  att 
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mentor kan fungera som en ”safe haven.  Däremot hade eleverna uppfattningen om att mentor 

i regel arbetar på olika sätt med sitt mentorsuppdrag:  

 

Eleven Linus gör ingen skillnad på uppdragen som mentor och lärare. Detta är en 

sammanblandning av mentorsuppdraget och lärarrollen. Mentorer är dessutom ofta lärare i 

olika ämnen och har sina mentorselever i ett eller flera ämnen i undervisningen. En anledning 

till att Linus inte ser någon skillnad mellan uppdragen kan också vara att Linus möter sin 

mentor mest i en studiesituation och då tolkar han mentors arbete utifrån det han ser mest 

(Blumer, 1969/1986). 

 

Eleven Elins beskrivning av sina förväntningar om vad en mentor ska göra inrymmer att 

mentor ska ”vara där”, vara förstående”, ”kunna prata med dom liksom”, ”ja det är inte så att 

de skiter i det”. Elin säger att mentorn ska finnas där för eleven och vara förstående och bryr 

sig om eleven och inte ”skita i det”. Elins beskrivning liknar den upplevelse av att ha stöd från 

en ”Learning mentor” som fungerar som en ”safe haven” i linje med Rose & Dovestons 

forskningsresultat (2008).  

Eleven Wille hade förväntningar på att en mentor ”ska sköta sitt jobb” och för honom betydde 

det vid närmare eftertanke att mentorn skulle hjälpa eleverna med sin motivation så att de 

kunde prestera bättre, något som liknar den funktion som mentorerna har i Rose and 

Dovestons studie (2008). 

 

Eleven Moa menade att vissa lärare missade att tala om för eleverna om de har prov eller är 

lediga och Elin menar till och med att en del mentorer glömmer bort vissa elever eller inte 

bryr sig om alla elever i sin mentorsklass. Hon upplevde att hennes pojkväns mentor inte 

brydde sig om honom eller hade koll på om han var i skolan eller inte. Detta betyder att 

mentorer i vissa fall inte vidarebefordrar viktig information till sina mentorselever. Detta kan 

tyda på att mentorer har brist på tid för att kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt hinna med 

sin undervisning i linje med Nordevalls forskning (2011). Elins upplevelse att mentorer inte 

behandlar sina mentorselever på ett likvärdigt sätt tyder på en brist på likvärdigt bemötande, 

något som Nordevall (2011) också visat i sin forskning. 

 



 

44 

 

 Eleven Anders tror liksom de andra eleverna att mentoruppdraget utövas på olika sätt men att 

det kan bero på eleverna. Han tror att ”Vissa elever kanske är lätta att jobba med och vissa 

kanske är svåra.” Möjligen kan det vara så att mentor tycker att det är svårare att arbeta med 

vissa elever och att vissa mentorer har en mer positiv upplevelse av mentoruppdraget än andra 

mentorer, i linje med Converse & Linguaris/Krafts forskning (2009) och arbetar på ett annat 

sätt med sina mentorselever, tillexempel träffar dem oftare.  

 

Linus tror också att mentorer arbetar på olika sätt och att det kan få konsekvenser om man är 

mentorer för flera elever.  Risken är då enligt Linus att mentor blandar ihop saker. Linus är 

alltså inne på att hur många elever en mentor har kan få betydelse för hur uppdraget utförs.   

Linus tror att om en mentor är mentor för flera elever så kan göra att mentor ”blandar till det i 

sitt huvud” och det kan göra att mentor inte kan hålla reda på skillnaderna mellan sina ämnen 

de undervisar i. Det verkar som Linus också är inne på bristen på tid för mentorsuppdraget, 

något som också Nordevall visat i sin forskning (2011) och att en mentor har hand om många 

mentorselever samtidigt som de ska undervisa och att det kan göra att det blir för mycket för 

en mentor att hålla reda på.  

 

8 Diskussion  

Diskussionsdelen är uppdelad i en resultat- och en metoddiskussion.  

  

8.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att analysera uppfattningar av elever på gymnasiet som är i behov av stöd i 

någon form om mentorers betydelse för uppfyllelse av studiemål. Att vara mentor i skolan 

innebär förutom att undervisa att man ska stödja sina mentorselevers hela skolgång. Det 

innebär att mentor ska hålla i utvecklingssamtal minst en gång per termin, hålla kontakten 

med hemmet, rapportera frånvaro, förmedla information etc. Mentorer ska utföra ett arbete 

där många fler kompetenser utöver ämneskunskaper krävs (Ahlberg & Möllås, 2010). Det går 

dock inte hitta något som beskriver mentors uppdrag i styrdokumenten för skolan.  
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Resultatet för studien visar bland annat att kommunikation i skolan inte alltid får förväntad 

effekt. Elevers stödbehov hade oftast inte uppmärksammats av mentor och analysen visar 

att överlämningsrutiner och bristande samverkan mellan olika kommunikativa 

sammanhang får negativa konsekvenser för elevers skolgång. Flera positiva relationer med 

mentor beskrevs där mentor fungerar som en samarbetspartner med ett aktivt deltagande i 

elevernas lärande men en elev beskrev dock en problematisk relation med mentor som inte 

fungerar. Vidare hade eleverna svårt att beskriva sina förväntningar på mentor och eleverna 

hade i regel uppfattningen att mentorer arbetar på olika sätt med sitt mentorsuppdrag. 

 

Ett av studiens resultat visar att kommunikation i skolan inte alltid får den effekt som vi 

förväntar oss i linje med Möllås forskning (2009). Vissa av de skolor som Skolinspektionen 

(2009) undersökte saknade samverkan mellan olika yrkesgrupper.  Elevärenden lämnades ofta 

över i flera led istället för att varje vuxen tog ansvar för en elev. Man kunde se exempel på 

hur elevärenden lämnades över från lärare till mentor, från mentor till elevvård, från 

elevvården till studie-och yrkesvägledningen och sedan till rektor. En av eleverna i min 

studie, Elin, blev hänvisad till kuratorn upprepade gånger när hon samtalade med sin mentor 

om sin studiesituation. Jag tror att det är möjligt för mentorerna att ta extra ansvar för sina 

mentorselever och samtidigt samverka kring elevens studiesituation med de olika 

professionerna i elevhälsan.  

 

Studien visar också att endast en elevs stödbehov hade uppmärksammats av elevens mentor. I 

de andra fallen var det eleven själv eller en undervisande lärare som hade uppmärksammat att 

det fanns ett stödbehov hos eleven. Skolinspektionen (2009) rapporterade att alla 

klassföreståndare hade ansvar för att uppmärksamma elever som får svårigheter och att 

undanröja hinder. Nordevalls studie (2011) visade att i de fall där mentorskapet fungerade bra 

så verkar det som om mentorn har en unik position för att kunna överblicka skolsituationen 

för sina mentorselever.  Nordevall fann också att mentorernas samarbete med andra lärare och 

arbetslag kring elever i behov av stöd inte var utvecklat.  I denna studie uppgav bara en elev 

att mentor hade uppmärksammat skolan på hans stödbehov. Det verkar inte som om mentorn 

har en unik position i att uppmärksamma stöd för sina mentorselever.  Detta kan bero på att 

det finns många vuxna runt en elev och därför är det inte alltid mentor som uppmärksammar 

att en elev är i behov av stöd. Det viktiga är dock att det finns ett utvecklat samarbete med 

lärare, mentor, arbetslag och elevhälsa.  
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Flera positiva relationer med mentor beskrevs i studien där mentor fungerar som en 

samarbetspartner med ett aktivt deltagande i elevernas lärande. En elev beskrev dock en 

problematisk relation med mentor som inte fungerar. Wallace (2008) menar att ”rich mentor 

relationships” är den mest effektiva faktorn för elevers lärande. Hattie (2008) menar att 

positiva relationer mellan lärare och elev är nödvändig för att lärande ska kunna ske.  I Rose 

and Doveston (2008) studie där stödet från ”Learning mentors” undersöktes tyckte eleverna 

att det personliga förhållandet till mentorn hade hjälpt dem att öka sitt självförtroende och att 

hantera stressen i skolan. Allting talar för att relationen lärare-elev och mentor-elev är oerhört 

viktig och spelar en central roll i elevernas studiesituation. Därför borde mentor ges tid och 

möjlighet att utföra sitt uppdrag och skapa goda relationer med sina mentorselever.  

Vidare hade eleverna svårt att beskriva sina förväntningar på mentor och eleverna hade i regel 

uppfattningen att mentorer arbetar på olika sätt med sitt mentorsuppdrag. Eleverna i studien 

uppfattade att mentorer inte arbetar på samma sätt och gör olika. På detta sätt får eleverna ett 

olikvärdigt bemötande som påverkar deras skolgång. 

 I SOU 2000:19 står det att läsa att klassföreståndare ska ha ”överblick” över sina elevers 

lärande, trivsel och närvaro (s. 114). På skolor som skolinspektionen besökte 2009 hade alla 

klassföreståndare ansvar för att uppmärksamma elever som får svårigheter och att tala med 

elever, föräldrar och arbetslag för att undanröja svårigheterna (Skolinspektionen, 2009). 

Utredarna fann att det såg olika ut eftersom mentorerna är olika och också gör olika. Vissa 

elever träffade aldrig sin mentor om eleverna inte själva tog initiativet. Vissa av eleverna 

träffade sin mentor varannan vecka och fick dessutom individuell handledning däremellan. 

Elevhälsan på skolorna ansåg att det behövdes fortbildning där lärarna kunde få djupare 

förståelse och stöd i sitt mentorskap.  Detta skulle kunna förebyggas om det fanns generella 

riktlinjer i styrdokumenten som förskrev hur mentoruppdraget ska utföras.  

 

I studien framkom elevers uppfattning om att vissa elever glöms bort av sina mentorer eller 

att viss information inte kommer ut till elever. Nordevalls studie (2011) visade också att 

mentorer hade brist på tid för sitt uppdrag. Mentorer har ofta hand om hela klasser och det 

handla om 20 upptill 30 elever. Lärarnas arbetsbörda har diskuterats mycket de senaste åren 

och enligt lärarfacken har den ökat mycket tillexempel på grund av den grundliga 

dokumentation som ska göras. Det har gjorts försök på skolor med så kallade heltidsmentorer; 
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pedagogisk personal som enbart arbetar som mentorer. De har hand om 30-40 elever och 

hanterar administrativa uppgifter som tillexempel att dela ut busskort och handha andra 

administrativa ärenden (Hedman, 2017). Denna form av mentorskap är kanske en framkomlig 

väg för mentorskap i skolan i framtiden?  

 

Två av eleverna i studien beskrev särskiljande åtgärder när de upplevde svårigheter i sin 

studiesituation. Eleven Elin hade svårigheter i skolan och beskrev att hon råkade in i en 

depression. Personalens åtgärd blev då att Elin fick byta klass i vissa ämnen.  Eleven Linus 

hade nästan all sin undervisning nere i källaren hos specialläraren. Det är förvånande att 

skolan fortfarande använder sig av särskiljande åtgärder i linje med Slees forskning (2014) i 

ljuset av visionen om en ”skola för alla” och inkluderingstanken. Studien väckte frågor kring 

hur stödåtgärder organiseras ute på skolor. Skolan verkar ofta inta ett traditionellt 

individualistiskt perspektiv med rötter i psykologi och medicin när det kommer till att förklara 

elevers svårigheter i sin studiesituation eller ett punktuellt perspektiv enligt Von Wright 

(2002) där människan förstås som en fristående varelse. Detta synsätt leder till särskiljande 

åtgärder där eleven inte ses i ett sammanhang i interaktion med sin omgivning t.ex. med en 

grupp, klass, lärare eller mentor. Det relationella perspektivet där man försöker förstå 

individen i relation till sin omgivning (Von Wright, 2002) skulle förmodligen öppna för fler 

inkluderande specialpedagogiska insatser i skolan. 

 

Studien väckte också frågor kring mentorskapet som uppdrag i skolan: Hur organiserar vi 

mentoruppdraget i skolan för att bäst gynna elevernas studiesituation? Krävs det någon form 

av utbildning för mentorsuppdraget? Vem ska vara mentor? 

  

8.2 Metoddiskussion  

 Denna studie har undersökt elevernas uppfattning om mentorsuppdraget och hur det påverkar 

deras måluppfyllelse. Jag antog en fenomenologisk ansats därför att jag ville undersöka 

elevernas upplevelser. Metoden var en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes. 

Jag anser att en fenomenologisk ansats var en bra utgångspunkt för studien eftersom jag ville 

höra elevernas egna berättelser och därmed uppfattningar av hur mentorsuppdraget påverkar 
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deras måluppfyllelse i skolan. Det är sällan vi hör elevernas egna röster och deras uppfattning 

om fenomen i skolan. Metoden som användes i studien, intervju, verkade att passa för att 

kunna undersöka frågeställningarna.   Valet av att använda en semi-strukturerad intervju 

visade sig vara passande eftersom jag ibland ville ställa följdfrågor något som inte är möjligt 

om man följer en frågemanual för strikt.  Eleverna fick också utveckla sina resonemang och 

reflektera över sin studiesituation. 

 

Metoden som användes, intervjuer, hade kunnat kompletteras med observationer och en 

etnografisk ansats men detta tillät inte tiden som fanns till förfogande för detta arbete. 

 

9 Framtida forskning  

 I en framtida studie hade det varit intressant att utgå från liknande frågeställningar men 

istället utgå från mentorernas uppfattning och rektorernas uppfattning om mentoruppdragets 

betydelse för elevernas måluppfyllelse. En annan möjlig fortsättning skulle kunna vara att 

undersöka Nordevalls insikt från projektet på 90-talet att det kunde finans ett samband mellan 

hur mentoruppdraget utförs och hur stödet kring en elev är organiserat (Nordevall, 2011). En 

möjlighet skulle kunna vara att utföra en etnografisk studie.  
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Bilagor     
  

Bilaga A Intervjuguide  

  

– Upplever du att mentor är engagerad i din utbildning?  

– Vilka förväntningar har hon/han på dig? Hur vet du det?  

– Kan du berätta om din skolgång?  

– Har du haft någon period då det gått sämre i skolan?  

– Har du någon gång funderat på att hoppa av? I så fall gjordes det några åtgärder av de 

vuxna?  

– I så fall varför gjorde du inte det?  

– Pratade du med din mentor eller annan personal?  

– Hur uppmärksammades det att du behöver stöd?  

– Håller din mentor koll på hur det går?  

– Vilken vuxen på skolan tycker du har ansvar för din utbildning/tar ansvar?  

– Tror du att personal samarbetar kring din utbildning/hur det går för dig i skolan? Hur vet du 

det?  

– Har du en god relation med din mentor? Är det viktigt? Vad kan man göra om den är dålig?  

  

Har din mentor gjort följande?   

– Haft utvecklingssamtal  

– Kontakt med dina föräldrar  

– Ger dig information som du behöver veta?  
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– Vilken betydelse har mentor för ditt lärande/skolgång?  

– Vilka förväntningar har du på din mentor?  

– Vilken hjälp/stöd får du av din mentor?  

– Kan du berätta om mentorstiden?  

– Hur ofta träffar du din mentor?  

– Vem tar initiativet till att ni träffas?  

– Är mentorstiden schemalagd?  

– Hade du velat ha mer tid?  

– Hur tycker du att det har fumgerat?  

– Vilken betydelse har det?  

– Känner du dig delaktig i din utbildning?  

– Tror du att mentorer arbetar olika med sitt uppdrag/gör olika? Vad kan det få för 

konsekvenser för olika elever?  
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Bilaga B Samtyckesblankett    
  

Till elev och vårdnadshavare  

Hej!  

Jag heter Marie Andersson och arbetar som specialpedagog på Brinellgymnasiet i Nässjö. 

Som en del av min utbildning på Specialpedagogprogrammet i Växjö ska jag göra ett 

självständigt arbete och undersöka mentorers/klassföreståndares betydelse för elevers 

måluppfyllelse.  

Jag intervjuar elever om deras upplevelse av klassföreståndares/mentors betydelse och önskar 

att spela in samtalet. I resultatredovisningen anonymiseras alla namn och skolan och det kan 

inte identifieras i efterhand.  

Jag behöver samtycke från elever och vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Deltagandet 

är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas.  

Hör av er om ni undrar något!  

Tel 0380-518716 

marie.andersson1@nassjo.se  

 Mvh Marie Andersson  

  


